
 

 

 

 

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach jest jedynym monospecjalistycznym szpitalem 

geriatrycznym w Polsce. Placówka realizuje pobyty diagnostyczne i rehabilitacyjne dla kilku tysięcy 

osób starych rocznie.  W 2015r. w jednostce powstało Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego celem 

jest m.in. rozwijanie i promowanie nowej wiedzy w dziedzinie geriatrii, rehabilitacji geriatrycznej oraz  

w dziedzinach pokrewnych, w których w centrum uwagi jest pacjent z ograniczeniami funkcjonalnymi 

w zaawansowanej starości lub z objawiami szybkiego starzenia biologicznego. Szpital Geriatryczny 

oraz CBR należą do Spółki EMC Silesia sp. z o.o., która współtworzy Grupę Kapitałową EMC Instytut 

Medyczny SA (www.katowice.emc-sa.pl). 

EMC Silesia Sp. z o.o.  

(Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe)  

w Katowicach, ul. Morawa 31  

zatrudni pracownika na stanowisko: 

LOGOPEDA lub AFAZJOLOG  

(1/4 et. lub średnio 5 godz./ tydz. na podstawie umowy zlecenie;) 

do Dziennego Domu Opieki Medycznej 

Na stanowisko LOGOPEDA lub AFAZJOLOG może aplikować osoba, która:  

a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie 
nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii,  
b) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii 
obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii,  
c) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia studia podyplomowe z logopedii,  
d) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące 
co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł magistra,  
 

Wymagania 

 spełnienie jednego z kryteriów opisanych powyżej, 
 umiejętność indywidualnej oraz grupowej pracy z pacjentem geriatrycznym w 

zależności od jego potrzeb, 
 doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z pacjentami geriatrycznymi, 
 wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne, 
 wiedza z zakresu psychologii żywienia będzie dodatkowym atutem, 
 znajomość obsługi komputera, 
 sprawność w działaniu oraz odporność na stres, 
 umiejętność pracy w zespole, 
 orientacja na pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista oraz dobra organizacja 

pracy własnej. 

Oferujemy: 

 współpracę w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie na czas określony, 



 

 

 

 

 pracę w stabilnie rozwijającej się placówce medycznej, w zespole profesjonalistów, 
 możliwość rozwoju zawodowego. 

Oferty (CV wraz z propozycją wynagrodzenia brutto za wymagany wymiar czasu pracy) 

prosimy przesyłać w terminie do 01.08.2016 w wersji elektronicznej na adres 

katowice@emc-sa.pl lub składać w wersji papierowej w sekretariacie Spółki – ul. Morawa 31, 

Katowice, budynek A, IIp. Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 204 91 06. 


